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INSERATE se primesa la Adml- 
nlotrnțlune Îji Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunolurl:

In Viena: If. Dukas, Heinrich 
Schalck, Rudolf Mosse, Ă. Oppeltks 
Naehfolger; Anton Oppelik, J. 
Danne'ocr, în Budapesta: A. 
Goldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cursaje de Roumanie ; în Ham
burg; Karolyt & Liebmann.

Prețul Inaerjlunllar: o seria 
garmond pe e eoidnă 8 or. și 
SOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 or, seu 80 bani.
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„Gazeta1' iese In flfi-care fii.
Abonamente pentru Austro-Dngaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Dumlnooă 2 fl. pe an.

Pentru România si străinâiaw:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori-

Ahraamannil pentru Brașov 
adminifitratiunea, piața nare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe adse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe tTei luni 
3 fl. Un esemplar 6 er. v. a. 
fl6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plătt înainte.

Nr. 17. Brașov, Luni-Marți, 23 Ianuarie (4 Februarie) 1896.

Instîtuțiunea fișpanilor.
Cine dela noi nu scie, ce în- 

s6mnă un fișpan?P6te că, afară de 
Români, numai Slovacii vor fi aim- 
fit atât de amar, ce va se cjică în 
c}iua de ac[i puterea fișpănâacă.

E bine, a trebuit se soaeacă anul 
milenar dela deacălecarea viței lui 
Arpad, pentru ca ae iabucneacă și 
între odraalele aceatei vițe „atăpâ- 
nit6re“ amărăciunea din causa ispră
vilor acestor representanțî ai pute- 
rei publice unguresc!.

Cu . ocasiunea discusiunilor în
focate, ce s’au încins în camera un- 
gurbscă asupra at usurilor, ce' s’au 
descoperit în afaceri de concesiuni 
de drum de fier, la cart fișpanii au 
jucat un rol de frunte ca concesio
nari, oposiția a atacat și instituțiu- 
nea fișpanilor.

Mai vîrtos Apponyiștii, — ne
căjiți, că a fost dejucat de clica dela 
putere planul [lor de împăciuire în 
prejma mileniului — au tăbărît cu 
foc asupra fișpanilor, presentându-i 
chiar ca un pericul pentru adminis
trația și pentru întrbga vieță publică 
a statului.

Cetind acusațiunile, ce se aduc 
acestei instituțiuni din partea ma
ghiară, trebue se ejieem, că vestifii 
„Bezirkeri" din vremile absolutismu
lui nemfesc erau numai nisce câr
paci pe lângă pașalele de ac[i ale 
comitatelor, cari administreză și di- 
rig politica ungurâscă dinebee și din
colo de „Muntele Craiului".

Tbtă vieța publică e sdrunci- 
nată, nemulțumirea a cuprins totă 
țera din causa procederei ilegale și 
necorecte a fișpanilor, și plângerile 
nu se vor curma, pănă ce fișpanii nu 
vor înceta cu ingerințele lor în vi
eța politică, esclamâ Horanszky, 
unul dintre corifeii oposiționali. Tre
bui; cjise el, se se reformeze nu nu
mai administrația, ci și instituțiunea 
fișpanilor.

Acesta am cerut’o încă înainte 
cu c[ece ani, cjise Apponj i, der gu

vernul a respuns atunci oposiției. cp, 
interesul statului ungar și suprima
rea agitațiunilor naționaliste recere, 
ca fișpanii să fia investiți cu pu
tere discreționară.

De atunci, adause el, agitațiu
nile naționaliste nu numai că nu au 
încetat, ci au devenit încă și mai 
intensive, âr în comitate fișpanii au 
creat trista stare de a<ți, corumpend 
și demoralisând tbtă administrația.

Firesce, că guvernul și partida 
lui au o mare slăbiciune pentru fiș- 
pani, pe care o va înțelege ori și 
cine, decă va avb în vedere, că fără 
fișpani tbtă domnirea lor de partid 
s’ar prăbuși.

E invederat, că îără fișpani, ca 
corteși de frunte și omeni de încre
dere ai guvernului, clica dela. pu
tere ar fi răsturnată în 48 de bre.

Nu putem se ne mirăm dbr 
câtuși de puțin, că față cu nisce 
acusațiuni atât de grave și înteme
iate, ministrul de interne n’a sciut 
se aducă alt argument valabil, ci a 
recurs din nou la vechia apucătură, 
declarând scurt și cuprinzător, că 
fișpanii sunt aceia, cari „aduc la 
valore idea de stat maghiar".

Am înțeles.

CRONICA POLITICA.
— 22 Ianuarie.

Vinerea trecută ministrul-președinte 
Banffy a călătorit la Viena. Călătoria aces
ta a făcut’o cu totul pe neașteptate și 
nici cei mai apropiați politici din jurul 
său nu sciau, ce l’a îndemnat pe Banffy 
se plece atât de repede la Viena. Unii 
credeau, oă ar fi vorba despre o disolvare 
a parlamentului, alții erau de alte păreri, 
dâr dintre tote cea mai probabilă, decă nu 
chiar sigură, este împrejurarea, că Banf
fy a călătorit la Viena în urma scirei, că 
Goluchovski, ministrul comun de eaterne, 
va veni și el la Budapesta împreună cu 
miniștri austriacl Bilinski, Glanz, Ledebur 
și ministrul-președinte Badeni pentru a con
tinua pertractările asupra pactului. Banffy 
a oonsiderat aoâsta ca o vătămare, de 
âre-ce Goluchovski, efi0 Ungurii, n’are de-a 

se mesteca în afacerea încheiărei pactului 
între Austria și Ungaria. Din causa acâsta 
Banffy s’a și dus imediat la Viena, unde 
a fost primit în audiență la monaroh dela 
10 ore diminâța pănă la 12y2 âre, âr după 
Banffy imediat a fost primit în audiență 
ministrul-președinte austriao Badeni. Săra 
Banffy s’a reîntors la Budapesta. Resul- 
tatul călătoriei sale îl indică o foiă semi- 
oficiâsă din Budapesta, care anunțase, oă 
Goluchovski va sosi în Budapesta, dâr la 
desbaterile privitâre la pact nu va lua 
paria, decât doră întru cât s’ar ivi cestiunl 
privitâre la portofoliul său. Va să cjicâ 
Banffy a raportat o noue învingere. Toți 
miniștrii austriacl amintiți mai sus au so
sit la Budapesta ieri. Astăzi Luni, s’au 
început pertractările.

*
ț)iarul „Swet* din Petersburg anunță, 

că trecerea prințului Boris la confesiunea 
ortodoxă este deja fapt hotărît. Tot odată 
„Coirespondance Busse* din Bruxella afir
mă, că Țarul a primit să fiă nașul prințului 
Boris.

*
De ourând ambasadorul italian din 

Viena, oontele Nigra a mers la Roma, cum 
se orede, în misiune estra-ordinară. țliarul 
engles „Standard* primesce din Roma de
peșa, că oontele Nigra a mers la Roma cu 
misiunea de-a comunioa guvernului italian 
vederile Austro-Ungariei privitor la o în
țelegere între monarchia austriacă, Italia și 
Anglia, ca contrabaJanță față cu intențiu- 
nile Rusiei și Franciei în cestiunea armenă. 
Mai departe Nigra ar fi avut misiunea să 
intrevină, ca Austro-Ungaria și Italia să 
procedă în mod solidar față eu cestiunea 
balcană; și în fine să caute mijlbce de-a 
curma neînțelegerile și frecările dintre An
glia și Germania.

Cestiunea transilvană în Romania.
„Voința Craiovei*, organ națio- 

nal-liberal sub direcțiunea clubului 
național-liberal din Craiova, publică 
sub titlul „Ce atitudine trebue se avem 
în cestiunea națională*, următorul im
portant articul:

De o bucată de vreme cestiunea, care 
preocupă mai mult presa din România, 

este cea națională. Și cum presa nâstră 
din fire este pasionată, natural că recrimi
nările au fost generale, toți se tratau de 
nepatrioțl de trădători și în același timp 
de monopolizatori ai cestiunei.

Mai cu semă neînțelegerile și soiziunea 
regretabilă din sînul comitetului național 
al partidului româneso din Transilvania și 
Ungaria, comitet oe se află în Sibiiu, au 
dat prilej presei nâstre la recriminări ne
sfârșite.

Aoâsta este o greșălă. Datoria nâstră 
nu pâte fi aoeea de a-ne amesteoa în afa
cerile politice lăuntrice ale Românilor de 
peste munți și a căuta să le direoționăm 
noi mișcarea.

Nici un partid politic din România 
nu pâte și nu trebue să pretindă a direc- 
ționa politica Românilor de peste munți. 
Și nu trebue, pentru-că altele sunt intere
sele nâstre efemere de partide, și altele 
interesele naționale ale unui popor de 3 
miliâne omeni. Cestiunea națională a Ro
mânilor de peste munți nu pote și nu tre
bue să fiă subordonată intereselor de par
tide din România.

In Transilvania, Banat și Ungaria po
litica Românilor trebue să isvorască din 
sînul maselor, să primâscă impulzie și di
recția dela popor. Atunci numai se face o 
adevărată politică leală, sinceră, românesoă. 
Este în interesul suprem al Românilor sub
jugați de a arăta lumei, că politica lor 
plăoă dela dânșii, er nu că ar fi o cestiune 
artifioială, al cărei impuls ar veni din 
afară.

Fruntașii și oonducătorii Românilor 
de peste munți trebue să fiă espresiunea 
poporului român de acolo, să fiă espre
siunea apăsărei și a nedreptăților ce le în
dură poporul român dela dominația ma
ghiară. Acei conducători trebue să sciă a 
purta lupta și a fi gata de jertfe.

Așa fiind lucrurile, partidele politice 
dela noi nu trebue niol-odată de a direc- 
ționa și conduce politica Românilor de 
peste munți, căci atunci causa națională 
este ca și perdută, și totă politica Româ
nilor de acolo se periolitâză din fundament. 
Ei trebue să fiă slobozi și stăpâni pe po
litica lor.

Acest lucru este atât de adevărat în
cât un fruntaș român, d-1 I. Slavici, oare

F FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Namman Abbas.
De G. Tanera.

(Urmare).

In casa lui Abbas se schimbase cu 
totul vieța, de când petreoea și Dilruba în 
mijlocul familiei. Namman nu se dusese încă 
niol-odată la venătoriă de lupi prin văile 
sălbatice ale Libanonului, cum se îndăti
nase să facă de altă dată. Se întorcea de 
pe câmpuri și dela vii, unde inspecționa pe 
luorătorl, mai de vreme aoasă, ca și cum 
se îndatina de altă dată. Tot mai des pe
treoea în sooietatea femeilor. în odaia bol
navei, și când Dilruba putu fi dusă într’un 
jelț în frumosul foișor al grădinei, unde pe
trecea partea cea mai mare a Nam
man se așeeja lângă amândouă femeile, le 
povestea și le cetea din oărțl arabescl, tur- 
oescl și franceșe. In timpul acesta ochii 
negri ai Dilrubei erau în conținu ațintiți 
asupra cetitorului, și câte-odată se părea, 
că mai mult încercă să cetescă din espre

siunea feței tînărului bărbat, decât să as
culte cnvintelor sale. Dâoă din întâmplare 
el ridica ochii, și privirile lor se întâlneau, 
atunci ea îșl pleca ochii și roșea totă; în 
curând, însă, privirile ei meditatâre erau din 
nou ațintite asupra cetitorului.

Inoetul cu încetul Namman îșl impri- 
masă ioâna ei în inima sa, i-se părea, că 
4iua-nâptea o vede lângă sine, și în curând 
el recunoscu, că iubesoe pe acâsta Turooioă 
tinără. Ore să i-o mărturisâscă el acâsta ? 
Ore să o întrebe, că și ea îl Iubesoe, ori 
nu ? Cumcă nu avea de-a se teme, că va primi 
un respuns negativ, acâsta o tradau ade- 
se-ori și fârte învederat ochii Dilrubei. 
Dâr ea era o Turcoică 1 Ce e drept, ura lui 
nu se estindea și asupra femeilor și fetelor, 
der cu tote acestea el era hotărît de-a nu 
întră nici odată în legături strînse fami
liare cu’n Turc. Căsătoria cu tînăra fată 
numai așa i-se părea posibilă, dâcă Dilruba 
va trece la creștinism, se va despărți de 
tatăl ei și de totă familia sa, și va voi să 
rămână în caBa lui, ca și o orfană, oare nu 
este legată de nimeni. Era acum vorbă, ca 

el să cunosoă părerea ei în acâstă cestiune, 
de ore-ce înțelegerea cu rudeniile Dilrubei 
i-se părea cu mult mai ușâră. Dâr o între
bare directă nu era posibilă. Insă mamă-sa! 
Ea putea să se convingă.

Spre cea mai mare buauriă a sa, 
Namman descoperi, că mama lui ar fi 
forte bucurâsă de-ai împlini dorințele. 
Domna Abbas iubea pe tînăra și frumâsa 
Turcoică. Afară de aoâsta pentru ea era 
un cuget forte ademenitor de-a o vedea, 
ca noră, de ore-ce i-se părea, ca și o pro
blemă ideală, de-a cresce pe tînăra Moha- 
medană pe încetul în principiile creștinis
mului. Ea declară, că este gata a-se in
forma pe încetul asupra gândului și păre
rilor Dilrubei. Lucrul aoesta nu prea era 
ușor. Dilruba nu se soia preface și nu cu- 
noscea minciuna, și cu atât mai puțin se 
înțelegea la alusiunl ascunse. Gu tote oă 
nimeni nu vorbesce atâta în figuri și para
bole, ca Orientalul, cu tote acestea asemeni 
espresiunl în realitate nu sunt alt-ceva, 
deoât circumscrieri indirecte ale ideei inten
ționate, său chiar numai vorbe înflorite și 

fantastice. Așa de pildă, Dilruba adese-orl 
vorbea ou mama lui Abbas folosind figuri 
de vorbe, ca: „Tu ești luna blândă, care 
luminezi ou lumina ta de argint oasa fiu
lui tău. El, însă, este o rac] a a sorelui, oare 
umple întrega sa împrejurime cu strălucire 
și cu căldură". Cu tâte acestea Dilruba nu 
se prea înțelegea la alusiunl, cari se refe
reau ia un viitor, ce se apropia; din 
aoesta causă primile înceroări prea diplo
matice ale domnei Abbas nu avură nici un 
resultat.

De-odată, însă, îșl schimbă tactioa. Ea 
întrebă direct pe Dilruba, oă pâte ea crede, 
că va putea trăi împreună cu Namman, oa 
femeiă creștină și cu datini europene. Atunci 
tînăra Turcâică plecă capul și epse ou vooe 
tremurândă: „Decă o flore din pustiă pâte 
suporta să fiă transplântată in paradis, fără 
oa să mâră de plăcerea și fericirea prea 
mare, atunci dau.

Domna Abbas nu întrebă mai mult. 
Gând fiul său să întârse dela câmp, ea îi 
cjise cu o privire mult promițătâre: „In- 
cercă-țl norocul".
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astădl stă în Buouresol, a voit priD nisce 
articole publicate în „Tribuna1* din Sibiiu 
să dea o altă direoțiune decât cea prevă
zută în programul dela Sibiiu, dela 1881, 
cu tendința de înoetarea necondiționată 
a luptei și deci capitularea Românilor. 
Aoâstă tendință a provocat o mare indig
nare în Transilvania, căci poporul român 
nu o primesce, oum n’a primit’o nici atunci 
oând o propaga Mocioni.*)

Etă un exemplu palpant ce însemneză 
a nu fi în miilooul poporului și a nu căuta 
să te inspiri de la el.

Și dăcă un fruntaș român din Transil
vania ca d. Slavici o greșesce când este în 
afară de patria sa, și scapă un moment din 
vedere interesele poporului, cum nn vor 
greși 6re partidele dela noi, cari, după oum 
știm nu se pot conduce în afară de intere
sele lor politioe?....

Un alt esemplu și mai concludent. 
Trei alțl fruntași românT, de-altmintrelea 
jnstruiți și talentațl: d-nii Eugen Brote, 
Aurel G. PopovicI și Septimiu Albini, lup
tători reputațl, dâr cari au fugit din patria 
lor și n’au crezut nemerit să dea piept cu 
pușcăriile maghiare, ne mai fiind în mijlo
cul poporului și amestecându-se în trebile Ro
mânilor de dincolo, au provocat scandalurile 
dela „Tribuna1* din Sibiiu și scisiunea comi
tetului național, cestiunl atât de contrare in
tereselor naționale ale Românilor din Tran
silvania. Acești trei refugiațl caută ca ei din 
afară să dicteze poporului și conducătorilor lui, 
neținând sâmă de curentele ce domnesc 
acolo.

Etă cât este de adevărat, oă direoția 
politică a poporului român nu pote 
veni din afară, ci numai din lăuntru din 
sînul lui.

Partidele ndstre trebue să înțelegă 
odată, că oestiunea Românilor de peste 
munți pentru noi este o cestiune, care tre
bue să stea de-asupra partidelor și oă deci 
nu e dat nimănuia să desbine și să mono- 
poliseze oestiunea, creând, că o va direc- 
ționa. Acest sens pot să-l aibă și declara
țiile d-lui Dim. Sturdza, pnm-ministru, de 
la Iași și renoite de d-sa și în parlament, 
că nu trebue să ne amestecăm și să agi
tăm în trebile interiore ale monarchiei habs- 
burgice.

Noi trebue să afirmăm în tot-deuna 
solidaritatea și unitatea culturală și de rassă, 
se sprijinim moralminte pe frații noștri, dăr 
să nu căutam a-i conduce noi, oum ei nu as
piră a ne conduce.

Să căutăm să nu înscenăm intrigi și 
scandaluri în sînul Românilor de peste munți, 
și de asemenea să încetăm a ne acuza unii 
pe alții.

Să nu facem agitații nepermise, oare 
ar putea îngreuia situația țărei numai pen
tru a faoe dificultăți unui guvern. Țară 
mică, avem nevoie să fim un element de

■ *) Când a propagat-o? La noi nu se 
scie nimic de acesta. Red. 

Namman merse direot în foișorul de 
glicinie. Era o sâră de Mai admirabilă, 
înainte cu trei cfil® medicul desfăcu legă- 
torea de gips; cele dintâiu înceroărl de-a 
merge îi sncoeseră pe deplin bolnavei. Dil- 
ruba făcu atunci alusiune, că va trebui să 
scrie tatălui său, ca s’o ducă aoasă, căci 
nu-i mai este permis să abuseze de ospita
litatea gustată pănă acum.

Când tînărul Maronit întră în foișor, 
scieau și el și Dilruba, oă momentul deci
siv se apropiase, der niol-unul nu avea cu- 
ragiul să încâpă a vorbi. Tremurând de 
©moțiune, dâr cu tote acestea stapânindu-se, 
Namman îi întinse, oa de regulă, mâna și 
o întrebă de sănătate. Simțea, oum îi tre
mura mica ei mână. Ea însă, roșiă ca și 
florea de mao la apusul sorelui, plâoâ ca
pul la pământ și grăbi a-i istorisi, oum nu 
prea avea datina, că a perours de mai 
multe-orl grădina, și oă n’a simțit nici o 
durere.

El, la rândul său, înoerca de-a lăuda 
dibăcia medioului; densa aproba laudele 
sale; după cât-va timp însă pe Jlângă totă 
bunăvoința, nu mai sciau ce să laude la el, 
și ambii tăcură.

ordine și să nu ne expunem gratis la urgia 
nimănui.

In fine să căutăm cât mai mult să pu
nem acăstă cestiune, cum și trebue, de-asupra 
partidelor.

Acesta-i atitudinea ce trebue să avem.

Aprobăm pe deplin modul de 
gândire și de judecare a’l confrate
lui nostru craiovhn. Organul nostru 
a militat constant și fără șovăire, 
pentru acele idei și principii, mai 
ales dela 1883 încbce, de când s’a 
început noua fașă a cestiunei tran
silvane botezată în timpul mai nouă 
„cestiune națională44. Din causa a- 
cesta am și venit încă de p’atuncl 
în conflict cu cei ce lucrau în sens 
contrar.

Nu voim să întrăm în amănun
tele articulului tbiei craiovene, nu 
putem însă să nu facem observa- 
țiunea nostră la o afirmare a ei pri- 
vitbre la d-1 Slavici.

D-l Slavici n’a fost nici-odată 
„fruntaș român din Transilvania11. D-sa 
încă ca student neisprăvit a emigrat 
în România, unde a combătut în 
„Timpul44 din 1877—1881 pe Ion 
Brâtianu. De aici la 1884 s’a întors 
ca mare liberal în Transilvania, se
mănând prin „Tribuna41, înființată 
atunci, ură și discordiă între frați. 
D-l Slavici în politică, atât în Ro
mânia cât și în Transilvania, n’a 
fost dăr decât un condeiu simbriaș, ce 
a recunoscut’o însu-și de repețite-orl. 
De aceea el a și fost întot-deuna 
bine căpătuit și a putut juca un rol 
ă la Dragoș din 1848.

0 manifestația a tinerimei univer
sitare române.

înainte de încheierea foii primirăm 
diD partea tinerimei române din Viena și 
Budapesta următdrea;

D e c 1 a r a ț i u ii e.
Evenimentele nefaste și surprincjetâre, 

ce se petrec astădl în sînul partidului nos
tru național, ne constring impetuos a ne 
ridica și noi glasul îndurerat, conduși — 
ca totdeuna — de nemărginită iubire de 
neam și sinceră alipire față de sfânta nos
tră causă, declarând următorele:

Față de abnegațiuueași devotamentul 
ou care comitetul partidului nostru națio
nal a luptat și față de enormele sacrificii, 
ce cu drag le-a adus pentru ravindicarea 
drepturilor și libertății nostre naționale, 
pe lângă stima și admirațiunea nbstră dăm 
espresiune adeno simțitei nostre mulțămite. 
Fiind însă aderenți devotați nu ai perso- 
nelor, ci ai causei, protestăm solemnei în 
contra 'orl-cărei încercări de-a abusa de 
nimbul și gloria câștigată în trecut, căci 
nouă și în genere poporului român, nu ne

Pausa, ce dură numai câte-va secunde, 
li-se păru ca și o veoiă. Tînera fată credea, 
că îi țișnesce sîngele în obrazl și pe frunte, 
âr Namman de abia putea răsufla. De-odată 
el se soulă și ou voce tremurătore, șop- 
tindă cjise: „Dilruba!4

Fata plecă și mai mult oapul și ră
sufla greu.

— „Dilruba, crefll tu oă-țl vei pută da 
mâna, ca creștină, unui bărbat, oare te 
iubesoe mai mult, decât orl-ce pe acesta 
lume — vrâi să fii soția mea ?“

Ea tăcu încă un moment, apoi îșl 
ridică oapul și, oonform unui obiceiu 
vechiu, îșl aședă mânile în formă de cruoe 
pe piept și flise ou vooe resolută: „Nam
man, am soiut, că tu îmi vei pune astăcjl 
aoestă întrebare. Ascultă răspunsul meu. 
Te iubeso, salvatorul meu, atât de mult, 
încât, dâcă voiescl să mă ridici la tine, sunt 
gata să dau tot ce am, numai pentru de-a 
pute fi soția ta oredinoiâsă, oum voesol 
tu. Fiica puternioului Mutessarif din Da
masc și a bogatului Pașă Selim Bairakdar, 
se lasă de religiunea și averea sa, pentru 
tine. — Dâr ce-țl este, ce s’a întâm
plat ? “ 

împune nimbul și gloria conducătorilor, oi 
corectitatea și lealitatea luptei lor!

De6re-ce politica nostră națională e 
croită și impusă de situațiunea deplorabilă 
a poporului nostru și de perversul sistem 
de guvernare, ce apasă greu asupra țării, și 
de6re-ce aspirațiunile nbstre politioe nu 
trec peste hotarele patriei, declarăm, că 
nici-odată nu v’om primi o politică dictată 
și influințată de oercurl stăine și protestăm 
în contra tendințelor de-a escamota causa 
nostră națională pentru soopurl de partid, 
atât intre, cât și afară de marginile țării.

De ore-oe atât volnicia adversarului, 
cât și măreția causei recer o solidaritate 
perfectă în conducerea și tactica luptei, 
noi adeno indignați de spiritul de clică, 
contrar organisațiunei partidului nostru — 
la care ou sfințenie ținem — și de tendin
țele neiertate ale unora, oarlohiarîn aoeste 
timpuri critice produc neînțelegeri și des- 
binărl, insistăm, oa partidul național să fiă 
fără amânare curățit, de orl-ce elemente 
neoneste și nevrednioe înouibate în sî
nul său.

Reprobăm și condamnăm procedura 
acelora, cari desconsiderând cele mai vi
tale interese naționale și călcând în pioibre 
disciplina de partid au înscenat în red. 
„Tribunei41 scandaluri ne mai pomenite și 
prin ușurința și nematuritatea lor politică 
au dat ansă la crisă și la ivirea unor ten
dințe separatistiee, voind jertfirea indepen
denței nostre politice și îndestulirea inte
reselor proprii, nejustificate. In consecință 
aprobam pașii întreprinși de comitetul par
tidului național întru salvarea demnității 
organisațiunei nâstre.

Având neolintita convingere, că po
porul român demn de mărețele manifesta- 
țiunl ale consciinței sale naționale nu va in- 
trelăsa a da resolută espresiune voinței 
sale, așteprăm o și mai înverșunată și ener
gică continuare a luptei naționale.

Tinerimea universitară română din Viena 
și Budapesta :

Viena, Budap est a,
24 Ian. 1896. 25 Ian. 1896.

Pentru tinerimea Pentru tinerimea din
din Viena: Budapesta:

Drd, Nicolae Comșa m. p.n Iuliu Maniu m. P-
rig. în drept.

Drd. Al. Vajda-Voevod in. p. Aurel G. Vlad m. P’
stud. jur.

Corneliu Mesaroș m. p. loan Scurtu m. P-
stud, technic stud. în phil.

SCIWLE mLEi,
— 22 Ianuarie.

Casina română din loc șl-a ținut adu
narea generală erl, cu care ocasiune s’a 
ales și noul comitet pe anul 1896. înainte 

1 de-a se procede însă la alegerea noului co
mitet, s’a proclamat ca președinte onorar 
al casinei venerabilul octogenar, d-l Nicolae 
Ciurcu, care încă de pe timpul, când ca-

Da, ce se îatâmplase? De abia au- 
cfise Namman numele tatălui Dilrubeî, și 
ochii lui se întunecară, fața lui deveni pa
lidă oa morte», apoi se soulă atât de greu, 
oa și când l’ar apăsa mii de greutăți, drâpta 
lui se ridică amenințător, o privire sălba
tică atinse fata spăriată de morte, și din
tre buzele sale eșiră cuvintele esprimate în- 
tr’un ton înfiorător: „Tu esol fiica lui Se
lim Bairakdar, care înainte ou 22 de ani a 
fost primarul satului Es-Salihije de lângă 
Damaso?41

— „Da, eu sunt41.
— „O nenorooito, măcar de nu te-așl 

fi văcjut nici-odată; mai bine ar fi fost, 
dâoă viforul sălbateo ne-ar fi suflat pe 
amândoi în abis, deoât ca să te aduc pe 
tine, fiica lui Selirn Bairakdar, în casa 
mea și să te iubesc. Soii tu, la cine te 
afli ? 11

Dilruba se f'ăou oa o statuă de mar
mură. Brațele îi atârnau lângă trup și ea 
privea îngrozită la Namman. Nu putu să 
tjică nici un cuvânt, niol nu putu faoe 
vr’un semn.

(Va urma). 

șina nostră era comună ou a Greoilor, a 
fost neîncetat membru și de repețite ori 
președinte al semi-seoularei nostre casine. 
S’a ales apoi noul comitet, care cu puține 
escepțiunl e compus din membrii de mai 
înainte. Președinte al oasinei a fost ales 
d-l advocat Simeon Damian, în locul d-lui 
P. Nemeș, care a dimisionat în mod ire
vocabil dela aoest post și căruia adunarea 
i-a votat mulțumită protoculară pentru ser
viciile, ce d-sa le-a adus Oasinei nostre oa 
președinte. Ca vice-președinte a fost și de 
astă-dată ales d-l Lazar Nustasi, casar Gr. 
Birea, econom G. Navrea, secret. N. Bârsan. 
Membrii în oomitet dnii: Axente Severn, 
N. Flustureanu, N. Străvoiu, V. Voina, 
Iordan Munteanu, N. Dușoiu, V. Onițiu 
V. Bologa, P. Dan, N. Petrescu, G. Ză- 
nescu, N. Bărbuoianu.

—o—
Ndue căi ferate în Ardeal. „Pol. Corr.41 

comunică soirea, că în timpul oel mai scurt 
va fi presentat dietei un proieot de lege 
privitor la construirea unei ratnificațiunl a 
liniei ferate Sibiiu-Avrig. Ramifioațiunea va 
pleca dela podul de peste Olt și se va în
tinde pănă la strîmtârea dela Turnul-roșu, 
având să fiă oomplect coustruită pănă în 
16 Noetnvre 1897. Afară de asta se va 
presenta dietei și un alt proiect de lege 
privitor la construirea liniei ferate Sibiiu- 
Vințul de jos, prin care legătura între Ro
mânia (Via Turnul-roșu) și între linia prin
cipală de oătră Arad a căii ferate va de
veni mult mai apropiată.

—o—
La întâmplările din Săcele. Soirea, 

ce am adus’o în numărul trecut, oă fisol- 
găbireul jHenter Gabor din Săcele ar fi 
fost suspendat, nu este esactă. Pană în 
momentul de față, preoum aflăm din isvor 
autentic, numitul fisolgăbii’ău continuă de 
a funcționa, oa și mai înainte. Vedem însă, 
oă faima despre suspendarea lui a fost 
transmisă și foilor din Budapesta. „Buda- 
pesti Hirlapu scrie din incidentul acesta un 
articol de fond îndreptat în contra fișpa- 
nului de aici, căruia îi împuta, că ar fi fost 
pănă acuma prea îngăduitor față cu fisol- 
găbirăul Heuter.

— o—
Statistica duelelor. Foia periodică 

francesă „L’ esrime Francaise11 publică o 
statistică a duelelor din tâtă Europa. După 
acesta statistică, numărul duelelor, ce se în
tâmplă în Ungaria, întrece pe al tuturor ce
lorlalte state împreună luate. După Ungaria, 
cele mai multe dueluri se întâmplă în Ita
lia, unde dela 1888 și pănă acum s’au ivit 
538 dueluri, dintre cari 165 între militari, 
156 între (fiariști, 69 între învățători, 64 
între advocați, 29 între profesori, 14 în
tre magnați, 13 între ingineri, 6 între am- 
ploiațl, 3 între bancheri și 3 între tea- 
traliștl.

Baterea banilor noi. După o statis
tică oficială, pănă la sfîrșitul anului 1895 
s'au bătut 55,022.258 piese de câte 1 co
ronă, dintre cari insă numai 50,384.099 
s’au pus în ciroulațiune. Piese de nikel de 
câte 20 și 10 bani s’au bătut în preț de 
18 milione corâne, dintre cari numai 151/, 
milibne s’au pus în circulaț'ă; piese de 
bronz de câte 1 și 2 bani s’au bătut în 
preț cam de 2y2 miliâne, dintre cari nu
mai l*/2 milione s’au pus în oiroulațiă.

—o—
țiiare de-ale „partidei poporale41. Foia 

săptămânală „Kelef* din Ungvâr va înoepe 
în săptămâna acăsta să apară ca foia po
litică cu programul „partidei poporale41. 
Alta fâiă a acestei partide, „Magyar Ndp- 
lapu, va înoepe încă în cursul lui Februa
rie Bă apară și în limba germană. Tâte do
vedesc, că oatolioii desvâltă mare zel pen
tru intărirea și organisarea partidei lor.

Pregătiri pentru încoronarea Țarului, 
In Rusia se fac mari pregătiri pentru ser
barea încoronărei părechei imperiale. O 
telegramă din St.-Petersburg spune, oă pa 
pieța Chodynski, față în față cu palatul 
imperial, se vor ridica: 4 teatre, 12 jocuri 
de cerc, 1 circus, 11 carusele, 10 looali- 
tățl pentru conoerte și 100 bufeturl pentru 
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recrearea și petrecerea poporului. Paietul 
imperial Kreml va fi luminat atât înlăîntru, 
cât și pe dinafară de 500,000 lampe. Mari 
pregătiri se fac mai ales pentru primi
rea și ospătarea ostașilor, ce vor sosi la 
Mosova.

—o—
Arestare sensațională. De multă vreme 

se discută în pressa din BucurescI așa nu
mita afaoere a accsiselor din capitală, fiind 
învinuițl mai mulțl, că ar fi introdus prin 
contrabandă cantități mari de spirt în oraș, 
■păgubind prin aoâsta statul. Intre cei im- 
plioațl în acâstă afacere au fost chiemațl 
la judele de instruoțiă Vineri d-nii Andreiu 
Popovioiu, Al. Exarcu și Stănică Ionesou, 
și li-s’au făcut interogatorii, după care toți 
’trei au fost puși în libertate. La orele 5 
sera .judele de instrucția însă a lansat trei 
mandate de depunere, în urma cărora nu- 
rniții au fost arestați și transportați laVă- 
care8cl. Aceste arestări au produs sensațiă. 
Se vorbesce, că va fi chiămat la interoga
toriu și d-1 Fleva, care fusese atacat ohiar 
în cameră prin interpelația lui Epurescu, 
oă ar fi fost implicat în calitate de advo- 
oat al celor bănuițl în acâsta afacere. Re- 
sultatul ce l’a avut acâstă interpelația îl 
soim.

„Din gropi în gropi."
In cunoscuta sa scrisore cătră 

președintele Rațiu d-1 Dr. V. Lucaciu 
spunea, că se fac „greșeli după gre
șeli". Gâte-va c|ile mai târcjiu, d-sa 
a lansat o altă scrisdre, pe care o 
vedem acum publicată în „ Voința 
Națională11 dela 20 Ianuarie v. sub 
titlul: „scrisorea părintelui Lucaci 
cătră „Tribuna".

Ac6stă scrisore datată Sișesci 
15(27) Ianuarie și subscrisă: „Dr. 
V. Lucaciu secretar general al co
mitetului" variază aceeași temă: că 
totă vina pentru certa, neînțelegerea 
și desbinarea ce esistă în comitet 
ar cade asupra presidentului, care 
tbte le-ar fi făcut fără autorisarea 
•comitetului.

Etă pasagiele cele mai marcante 
ale scrisorii. D-1 Lucaciu cțice;

„D-1 Rațiu și nu sciu cine dela „Tri
buna11 vorbesc și lucreză în numele comi
tetului național în afacerile cele mai vitale 
ale partidului național român fără soirea, 
fără aprobarea, fără autorisarea oomitetului 
național; ba, ce e mai mult, desconside
rând tote normativele instituite de comi
tet întru conducerea afacerilor partidului11.

„E o lege fatală, că o erore gravă 
aduce după sine un șir îutreg de urmări 
nefaste și cel ce se înoăpățîneză, în sus
ținerea primei greșeli fatalminte dă din 
gropi in gropi, pănă îșl pierde și mințile și 
astfel- nu mai ia în sâmă nici o oonsidera- 
țiune, fiă aceea morală său politică".

„Acostă Jege fatală îșl seceră jertfe 
,și în sinul partidului nostru. Și eu, pe basa 
studiilor și mformațiunilor mele, mă simt 
silit a constata, in fața națiunei, că tot ce s’a 
făcut și s'a scris în „Tribuna'1-, în causa ce 
ne preocupă, este o mistificare păcătosă și 
o seducere criminală a opiniuntl publice ro
mâne cu scopul de a justifica o siiuațiune 
-contemplată și pregătită de multă vreme'1-.

„Er când silit de procedura „Tribunei" 
fac acâstă deolarațiune, primesc întrâga 
răspundere pentru ca să mă deoblig a o 
adeveri și justifica în plină ședință a co
mitetului național, ca și acest for suprem, 
(? — Red. „G. T.“) moral și politic ai nos
tru, eă o sancționeze"...

D-1 Lucaciu, cere apoi ca d-1 
Dr. Rațiu se convoce fără amânare 
pe toți membrii comitetului și fi- 
nesce prin a asigura, că la cas con
trar „îșl va sci face datoria".

Nu seim cum va pute lămuri, 
adeveri și justifica d-1 Lucaciu afir- 
mațiunile sale de mai sus și d6că 
îi va succede a primi „sancțiunarea 
dorită.

Noi, ca unii, cari am privit și 
jirivim cu ochi imparțiali și cu ju
decată obiectivă la cele ce se pe

trec, găsim că destăinuirile aduse 
de „Tribuna" ca acte justificative 
în ruptura urmată între Slavici și 
Companiă" și „Dr. Rațiu și soți" 
sunt prea lămuritore, și dovedesc 
prea clar, din care parte vin intrigile 
și uneltirile de a ne desbina, decât ca 
să mai aibă lipsă de comentarul 
părintelui dela Șișesci.

Așteptăm înse în liniște se ve
dem cum „îșl va face datoria" d-1 
Lucaciu și decă, în deosebi, va sci 
se fiă și d-sa personal consciu de 
urmările acelei legi fatale: că cel 
ce se încăpățineză în susținerea pri
mei greșeli fatalminte dă din gropi, 
în gropi, pănă îșl perde și mințile...

„Românul" și atitudinea „exilaților".
„Românul^, cel mai vechiu 4iar 

liberal de dincolo într’unul din nu- 
merii sei mai noi, vorbind despre 
neînțelegerile dela noi, condamnă 
energic atitudinea „exilaților'' refu- 
giațl în România scriind între altele :

Pe când conducătorii mișcării națio
nale de peste munți caută a se înțelege, 
cei refugiațl aoi, neînțelegând rolul lor, 
arunoă desbinare, prin intervenția lor, aci 
și acolo.

D-1 Broie îu special,... urmând im
pulsia unor nenorocite influențe, se crede în 
drept a fi cel mai autorisat conducător al 
mișcării de peste munți si crede, că din 
BucurescI pâte conduce partidul național 
de peste munți.

Ar fi o greșelă, dâcă ar face numai 
acâsta; der e aprope o crimă când merge 
mai departe, și voesce a pune organul comi
tetului național supt directa conducere a unui 
partid politic dela noi și când păsiunea ’1 
orbesce pănă a arunca insultele cele mai 
grosolane, asupra unui bărbat de valorea 
d-lui Dr. Rațiu.

In ultima sa scrisore, publicată în 
„Voința Națională", denaturând cu totul 
faptele, contestă comitetului național pro
prietatea „Tribunei" și merge pănă a faoe 
din d-1 Dr. Rațiu un agent salariat al do
mnilor Tache lonescu și N. Filipesou....

Preoum vedem din aceste ren- 
duri „Românul" conglăsuesce cu 
„Voința Craiovei" și cu toți aceia, 
cari condamnă ori și ce amestec din 
România în treburile nostre, ale 
celor de dincoce.

Esplosia din strada Fortunei în 
BucurescI.

De un timp înodoe oronica (filei din 
foile de dincolo înregistreză mereu soiri 
alarmatâre despre sinucideri, asasinate, 
omoruri etc.

Acuma s’a întâmplat într’o stradă ca
pitala din BucurescI și un atentat, care are 
tote calificativele unui atentat anarchist, și 
care, precum se crede, a fost săvârșit de un 
Belgian, anume Gustav Poorter, cu scopul 
ca să-și răsbune în contra proprietarului 
casei unde s’a întâmplat esplosia, Braiooff, 
și în contra omului lui de afaoeri Nae 
Moldoveanu.

Gustav Poorter adeoă, este fiiul na
tural al lui Braicoff, mare proprietar și 
om forte cunoscut în România. Poorter șl-a 
făcut studiile în Belgia și de mult timp a 
umblat să câștige actele necesare pentru a 
pute fi recunoscut ca fiiu al lui Braicoff. 
Aoesta a însăroinat însă pe omul său de 
afaceri Moldoveanu, ca să mergă la Belgia 
și să nimicâscă tote actele, cari ar pută 
servi lui Poorter. Moldoveanu șl-a înde
plinit însărcinarea, și acțiunea lui Poorter 
a fost paralisată. Astfel Poorter plănuise o 
răsbunare și sosi în 15 Ian. v. în Buou- 
rescl unde Sâmbătă săvârși atentatul din 
vorbă, despre care se raportâză urmă- 
tbrele:

In strada Fortunei Nr. 7, oolț cu str. 
Speranței, sunt nisce frumose case cu două 
etage, proprietate a d lui advocat Moldo
veanu. Sâmbătă pe la orele 6 sera d-1 Mol
doveanu ese din casă împreună ou d-1 
Istrati, prim-procuror la T.-Severin și d-1 
Braicoff, mare proprietar în județul Mehe

dinți. Aoasă nu rămăsese decât d-na Mol
doveanu și servitorii. O 6ră și jumătate în 
urmă, la 7 și 25 minute, se aude o detu
nătură puternioă. T6te geamurile dela eta- 
giul unde se afla d-na Moldoveanu cad în 
bucăți, ușa cea mare e sfărâmată, o mare 
parte din mobile sunt răsturnate, er soara 
de oiment, care duoe la etagiu I. e găurită 
și sfărâmată. Ce se întâmplase ? Sub acâstă 
soară se pusese o bombă esplosibilă. Se 
crede, oă ea nu era umplută ou dinamită, 
oăol în oașul ăcesta ar fi aruncat în aer 
întrâga clădire. Totuși sguduitura a fost 
așa de puternioă, în cât s’au sfărîmat gea
murile dela casele învecinate, pană la o de
părtare de mai bine de 50 metri. Detună
tura produsă de acestă bombă a fost autjită 
pănă în strada Plantelor, distanță fârte 
mare. Mulțl din locuitorii de pe aoâstă 
stradă au eșit afară, crecjend, oăeste o es- 
plosie seu că se trag tunuri. In calea Moși
lor la prăvălia d-lui Ștefan lonescu, s’a 
simțit o duruitură așa de mare, încât cliențl 
din prăvălie credeau, că s’a dărîmat te
melia casei. Ou tote aoestea, din fericire, 
nu s’a semnalat nici un accident de per
sons. Imediat după esplozie au sosit la 
fața looului d-1 prefeot al poliției capitalei, 
d-1 judecător de instrucție Sârățeanu, și a- 
prope tot personalul superior al poliției.

Gustav Poorter, despre oare este 
aprope dovedit, că a plănuit atentatul îm
preună cu un anumit Fischer, fost tovarăș 
ou Braicoff, cu tote oercetârile poliției încă 
n’a putut fi descoperit, și se crede, că se 
află ascuns unde-va în capitală.

Din tinerețele reginei Angliei.
O fâiă din Anglia istorisesce lucruri 

tare ciudate de pe timpul tinereței reginei 
Viotoria. Regina, care a<jl e cea mai bă
trână dintre toți împărații și regii din 
Europa, când era tînără pe mulțl dintre 
supușii săi i-a înebunit. Este fârte mare 
numărul acelora, cari s’au înamorat în 
regină, și nenorociți în amorul lor parte au 
nebunit, parte s’au sinucis. Un Engles, 
care avea o avere de mai multe milioue 
florenl, într’atâta s’a amoresat în regină, 
încât în fiă-oare 41 pândea în jurul caste
lului, numai ca să potă vede un minut 
două pe frumosa regină la terestră.

De câte-ori regina eșia la preâmblare 
cu trăsura, milionerul o urmăria într’o tră
sură deschisă; odată s’a îmbulzit așa de 
tare pe oalesa reginei, încât autoritățile pu
blice îl amenințară, că-1 vor duoe în oasa 
nebunilor, dâcă va mai urmări pe regina.

Pe renumitul poet englez Dickens 
încă îl cuprinse dragostea față de regină 
și cât-va timp nu se mai gândia la nimic, 
decât numai ia ea; spre norocul lui însă, 
el s’a dedioat poeslei și în scurt timp se 
vindecă de boia primejdiosă, âr mai târefiu 
când într’o <ji fu învitat de regina la un 
prâncl în oastelul Windsor, rise însu-șl de 
greșela inimei sale. După prând regina 
dete tînerului poet Dickens un bilet soris 
de ea, pe care se aflau ouvintele: „Scriitor ea 
cea mai neînsemnată a Aangliei — scriitorului 
celui mai renumit al Angliei.11

Chiar și damele erau fanatisate din 
causa frumosei regine. Ele o imitau în 
frisat și se ținea fericită acea fată, care 
avea obraji roși, ochi albaștri, păr blond 
ca al Victoriei. Poporul încă o iubea forte 
tare, dâr mai ales nobilimea ; ea din par
ted se silea din cât putea, și căuta tote 
mijlâcele pentru a-șl ținâ popularitatea 
arangiând prâncjurl, serate, escursiunl și 
oonoerte; la aceste din urmă de cele mai 
multe-orl ea însa-șl lua parte activă, ca 
oântărâță. in tote (jhele se plimba călare, 
încunj urată de-o mulțime de domnișâre 
nobile. Curtea din Anglia, aeji tristă și 
posomorită ; pe timpul, oând Viotoria era 
tînără, era centrul de oonvemre al tineri- 
mei vesele.

Cu ooasiunea încoronărei, regina 
Victoria a avut să trâcă prin unele inci
dente nu prea plăcute. Oând regina copilă 
a vetjut mărul greu imperial, a înmărmurit. 

Ce să fac cu acesta ?“ întreba ea. —
71

„Acesta, Maj estate, trebue să-l ținl în 
mână", dise serios și cu demnitate lordul 
Thyne. — „Dâr e forte greu!" c^30 regina 
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plângând. Lacrimile însă nu-i folosiră ni
mic, căci în urmă fu silită să țină în mână 
greul insemn. Inelul de încoronare voi să-l 
pună regina în degetul mio, dâr în ultimul 
moment metropolitul îi spuse, că în înțe
lesul solemnității inelul trebue pus în de
getul arătător. Acâsta s’a și întâmplat cu 
mare greu, degetul reginei însă s’a umflat 
și în tot decursul ceremoniei Victoria a 
suferit mari dureri. La urmă numai așa 
șl-a putut scote inelul, că a fost silită să-și 
țină degetul mai mult timp în apă rece, 
ca să ’i se desumfle.

DIVERSE.
împărăția lui Anticrist. In Rusia, 

unde și pănă acum sunt forte multe secte, 
religiâse, s’a ivit înoă o sectă nouă numi
tă : „bieguniu seu „fugarî“. După cum 
spune o foiă rusâscă, membrii aoestei seote 
cred, că pe pământ, cu deosebire însă în 
Rusia, domnesce antiorist, și oă nu este 
iertat a trăi într’o astfel de lume, unde 
toți se închină lui, oi trebue să fugă fiă- 
care de prin sate, de prin orașe și de pe 
câmpii, și să trăiască prin munți și prin 
păduri. Din causa aoesta bjegunii, ca să 
scape de anticrist, s’au despărțit de tâte 
relațiunile cu statul și cu societatea, nu 
plătesc dare, nu se însoiințâză la milițiă; 
aceia dintre ei, cari sunt destul de tari, 
au hotărît să se lupte ou dracul, cei slabi 
și fricoși însă să fugă.

NECROLOG. In 1 Februarie n. c. 
a răposat în Brașov Anna Herell năso. 
Pratzner, mama d lui Dr. Henric Herell, 
actualul fisolgăbirău dela Predeal. — Fiă-i 
țărîna ușoră 1

Literatură.
Familia, organ beletristic-literar cu 

ilustrațiunî, redactat de d 1 Iosif Vulcan, 
Anul XXXII Nr. 3 din 2 Febr. n. a apărut 
ou următorul cuprins : loan Kalinderu (por
tret și biografia); Gol, poesiă de Smara; 
Cugetări; Deputatul nostru, comedie ori
ginală în 3 acte, (Urmare), de Gr. Mă- 
runțeanu; Sonet, poesiă de I, M. Ritișo- 
reanu; Poiana somnorosă, legendă de W. 
Irving; Talmeș-balmeș, snovă de Dum. 
Stăncescu; Poesii poporale, oul. de Eliseifi 
M. Câmpeanu; Serata română din Ora- 
dea-mare, de Ios. Vulcan; Frumosă-i ore? 
(text și ilustrațiune); Literatură și arte; 
Teatru și musică; Ce e nou ? Carneval; 
Oglinda lumei; Felurimi; Posta Red. — 
Familia apare în fiă-oare Duminecă și 
costă pe */2 an 5 fi., pe trei luni 2 fl. 
70 cr.

*
A apărut Nr. 16 din anul al doilea 

al revistei ilustrate pentru familie Vatra, 
avend următorul sumar: Iarna pe uliță, 
possie, de G. Coșbuo; Arborele de Cră
ciun și Cununia, de Dostojewsky, tr. de
I. Țandură; Rămâi ou bine, poesie, de I. 
Boniface-Hâtrat; Nora, dramă în trei acte, 
de Henrik Ibsen, tr. de B. Marian; Nu 
void să stau, poesie (după Giacomo Leo
pardi), de Const. M. Mull; Muntele sufle
telor, de Becquer, tr. de Roland; Păzeș- 
te-te, poesie de I. Breazu; Amorul la 
spânzurătore, de M. Saphir, tr. de Sex 
Til.; Te afuncjl mereu, poesie de I. Păun; 
Drăgoiu și Cuou, tradiție poporană din 
Bucovina de S. Fl. Marian; Musica, poesie 
de Paul Mourget, tr. de B. Floresou; Note 
de călătorie, de Neoulai Iorga; Las pânza 
nelucrată, poesie de Maria Cunțianu; Din 
istoria naturală: Elefantul, tr. de N*...; 
După Bătălie, poesie de Victor Hugo, tr. 
de B. Florescu; Viața armoniâsă, poesie 
de Emanuel des Essats, tr. de B. Flo- 
resou; Cum s’o nimeresc mai bine? (sno- 
vă), de Dimciun; La lucru, poesie de 
Maria Cunțianu, Fel de fel, de , * *. Ilus
trațiile: In baie!; In fuga spre Egipet; 
Din ale lumei valuri; Cerb atacat de 
lupi.

Proprietar: Dr. ftm-ei ft8urețiainu<,

Redactor respoiisaliil: Gregoriu iiaiw.
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„ARCELE AHA“, institut ie credit și economii, societate pe acții, în ORfiȘTIA.
CO1TVOCAKE.

Domnii acționari ai societății, se in
vită, în virtutea §-lhi 18 al statutelor, la

a X-a adunare generală ordinară,
care se va ține în Orăștiă la 20 Febru
arie 1896 st. n. Ia 2 ore după amodl în sala 
cea mare din casa proprie (Piața-mare Nr. 
2) cu următorul

PROGRAM:
1. Raportul anual al Direcțiune!
2. Raportul comitet de supraveghiare.
3. Decisiune asupra compturilor an.
4. împărțirea profitului curat.
5. Fixarea prețului biletelor de pre- 

sență pentru anul viitor.
6. Alegerea alor 2 membrii în Direcț.

7. Alegerea comitetului de suprave- 
ghiare pe un nou period de 3 ani.

8. Eventuale propuneri făcute în te
meiul §. 28 din statute.

9. Exmiterea alor 2 acționari, pentru 
verificarea procesului verbal, încheiat în 
dunarea generală.

Domnii acționari, cari doresc a par

ticipa la adunare, sunt poftiți a-șl depune 
acțiile și documentele de plenipotență la 
cassa institutului cel mult pănă la 19 Fe
bruarie a. c. st. n. 12 ore antemeridiane.

Din ședința plenară a direcțiunii insti
tutului, ținută la 11 Ianuarie st. n. 1896. 
Iosif de Orbonaș m. p., Dr. Ioan Milin m. p., 

președinte. director-executiv.

Contul Eileixxțix 1 xxi
O T I "V" E; fi. cr, | ZF> S I E : fi. cr.

Cassa în numârar................................................. 7.843 03 Fonduri proprii:
Efecte publice................................................. 40.537 10 Capital social:
Efectele fondului de pensiune............................. 9.760 09 2000 acții â fi. 50.................................. 100.000 fi. — cr.
Efectele fondului de zidire.................................. 1.000 — Fond de reservă............................. 55.257 „ 01 TI
împrumuturi pe cambii cu giranți.................... 410.317 68 Fond de pensiune....................................... 9.760 „ 09 71

împrumuturi pe cambii cu acoperire hipot. . • r • • • • 208.635 62 Fond întru acoperirea perderilor institutului . 6.752 „ 72 77

împrumuturi pe hipotece.................................. 167.837 43 Fond de zidire................................................. 1.000 n n 172.769 82
împrumuturi pe obligațiuni cu cavențl . . 128.808 45 Avansuri dela Banca austro-ungară .... . 22.400 fi. — cr.
împrumuturi pe efecte publice........................ 770 — Cambii reescomptate....................................... 170.249 „ 25 71

Realități............................................................... . 32.778 fi. 82 cr. Depuneri........................................................... . 628.462 „ 08 n
după amortisare................................................. 163 „ 82 w 32.615 — Dividende noridicate....................................... 338 „ 26 77 821.449 59

Mobili a1-............................................................... 604 fi. 80 cr. Interese anticipate pro 1896 ......................... 10.768 91
după amortisare................................................. 60 „ 48 n 544 32 Diverse conturi creditore.................................. 1.793 09

Diverse conturi debitore și interese restante 19.627 27 Profit curat ...................................................... 21.513 58
1,028.294 99 1,028.294 99

Contul ^oxo£xtuLluLî. și peideiiloi

Interese:
pentru fcndul de reservă . . .
pentru depuneri spre fructificare .
pentru cambii reescomptate . .

S p e s e:
a) salarii și maree de presență .
b) chirie, porto, tipărituri, diverse

C ontribuțiune:
directă............................................
de 10% la int. de dep. și comp, de timb. . 

Amortisare:
din realități.....................................................
din mobiliar......................................................

Profit curat ...........................................................

. . 2.239 fi. 96 cr.

. . 30.976

. . 44.138
cambii cupe

n

n
n

efecte publice

n n 
hipotece 
oblig, cu cavențl 
efecte publice. .

V E KT I T E:

7.202

Nieolau Vil* m. p.3 
priin-comptabil.

IVieolau Vlatl m. p., Mr. Ioan IVIiîui m. p.,
membru în direcțiune director executiv.

comitet am examinat conturile presente și le-am aflat in deplină regulă.

224
21.513
85.391

9.096
. 7 348 fi. 30 cr.
. 1 748 77 18 71

. 3 .952 fi. 99 cr.
. 3 249 77 34 71

163 fi. 82 cr.
60 71 48 71

Profit transportat din anul trecut 
Interese:

împrumuturi
J!
n
n
n

T)
r
TI

ProvisiunI 
Chirie .

giranți . . . 37.148
acop. hipot. . 17.131

. 14.353

. 12.037
61 

. 1.812 82.644
39

2.333

Orăștiă la 31 Decemvre 1895.
Iosif’ de ttrlionaș m. p., 

membru în direcțiune.
Subsemnatul y

O r 6 ș t i ă, la 31 Ianuarie 1896.
C O

Constantin Maieu m. p.
MITE TUL DE SUPRAVEGHIARE:

Ioan Lazaroiu m. p. Ioan Branga m. p.

Txagexea loteriei ei clasei X_
Februarie,^

Câștiguri principale de: 600000, 400000, 300000, 200000,. 
2 ă 100600, 80000, 2 îi 60000. 4 ă 40000, 2 ă 30000, 2 ă 15000, 
7 ă 10000, 14 â 8000, 34 ă 6000, 16 ă 4000,120 ă 2000, 226 â 1000.

45007 Câștiguri de bani, 
m saamai totală ele 

9200000 corone
plătitil în bani ga,ta fără, nici un segment.

Leșuri pentru clasa I.:
li 91 l| II
jl 2 ,'SO 20

fl. 3®.- HO.— 3.— fl.-

Losurî complete valabile pentru 3 clase:
91 II 9 91

I 2 10 20
II, 6®.— 30.- ®.— 3.—

Recomandă și trimite după primirea banilor cu mandat postai sau și cu. 
rambursă.

Budapest
Szervitater 3.

La comande de losurî clasa I, pentru porto recomandat și lista tragerilor 25 cr., la losurî 
complete porto și 3 liste de trageri 50 cr. sunt a se plăti.

S 1= E S E:

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


